MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN Nru. 24/2012
(Kienet addottata l-Aġenda KAM 21/2012)
Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tlieta, 24 ta’ Jannar 2012
Ħin: Fis-2.15 ta’ wara nofsinhar
Preżenti għall-laqgħa:







Is-Sinjura Maria Saliba – Chairperson
Is-Sur Emmanuel Debono – Deputat Chairperson
Is-Sur Victor Refalo – Membru
Is-Sur George Sacco – Membru
Is-Sur Joseph Zammit – Membru
Il-Kav. Carmelo Saliba – Ex Officio
Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.

Ippresjediet il-laqgħa ċ-Chairperson is-Sinjura Maria Saliba.

1. TALBA
Intqalet talba miċ-Chairperson u ngħata bidu għall-laqgħa.

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI
Billi l-minuti tas-seduta b’ nru. 23/2011 ġew ċirkulati minn qabel, dawn ġew
meqjusa bħala moqrija.
Iċ-Chairperson talbet għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti.
Ma kienx hemm korrezzjonijiet għall-minuti.
Iċ-Chairperson talbet għall-approvazzjoni tal-minuti kif ippreżentata u staqsiet
għal dawk li kienu favur, kontra jew li ser jastjenu.
Minħabba li kien jidher li kulħadd kien favur, dawn il-minuti ġew approvati u
ffirmati.
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3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI
Il-Kumitat ma kellux oġġezzjonijiet li l-bumping cars – sajf 2012 jintramaw fil-car
park bħas-sena l-oħra.

4. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:Komunikat u pjanti tal-Perit Scerri dwar is-surfacing bil-konkos ta’ parti mit-Triq
Daħlet Ta’ Merżuq.
Il-Kumitat approva l-kisi bil-konkos ta’ parti mit-Triq Daħlet Ta’ Merżuq sa Villa
Fiorita; jagħmel ix-xogħol Nicky Saliba.
Il-Kumitat ftiehem il-Perit jintalab joħroġ stima tax-xogħol għall-kisi bil-konkos
minn Villa Fiorita sa fejn kien sar il-konkos fi Triq Daħlet Ta’ Merżuq.
Ittra mibgħuta mid-Diviżjoni għall-Ippjanar u Koordinazzjoni tal-Prijoritajiet flUffiċċju tal-Prim Ministru dwar l-applikazzjoni tal-Kunsill għal finanzjament millERDF tal-upgrade tal-promenade tal-Qbajjar u l-playing field.
Ittra mibgħuta mid-Dipartiment Proprjeta’ tal-Gvern dwar it-talba tal-Kumitat għal
informazzjoni fir-rigward tax-xeltrijiet ta’ żmien il-gwerra f’ Marsalforn. Il-Kumitat
iddeċieda li jagħmel site visit flimkien mal-Perit.
Ittra mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar l-iskema inizjattivi ta’
attivitajiet 2012 – Memo 65/2011. Il-Kumitat ġie nfurmat li ser jingħata l-ammont
ta’ €4,000 għall-attivita’ Ġmiel ir-Rebbiegħa.
Talba ta’ Alfred Camilleri biex isir double yellow line quddiem ir-residenza
Carolina Crt 32, Triq Santa Marija. Il-Kumitat iddeċieda li jgħaddi t-talba lil Louis
Portelli tar-Roads Department.
Stima tal-Perit Scerri biex jinbidlu l-bankini ta’ Triq id-Duluri u parti minn Triq ilMunġbell (minn kantuniera ma’ Triq il-Wied sa Triq id-Duluri). Il-Kumitat
iddeċieda li japplika mal-Awtorita’ dwar l-Ambjent u l-Ippjanar biex dawn il-bankini
ġodda jkunu finanzjata mill-UIF.
Ittra mibgħuta minn Transport Malta dwar l-ispeed limits fit-toroq ta’ Marsalforn.
Ittra ta’ Transport Malta fir-rigward tal-approvazzjoni tal-Awtorita’ biex isiru lparking bays fi Triq id-Duluri.
Wara diskussjoni fit-tul dwar jekk dawn il-bays għandhomx isiru jew le, iċChairperson ressqet il-kwistjoni għall-vot.
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Favur li jsiru l-bays
George Sacco
Victor Refalo
Iċ-Chairperson Marija Saliba
Kontra li jsiru l-bays
Id-Deputat Chairperson Emanuel Debono - peress li wħud mill-garaxxijiet li hemm
mhux qed jintużaw għal skopijiet ta’ parkeġġ ta’ vetturi ġo fihom.
Joseph Zammit
Tlett voti favur u tnejn kontra – il-parking bays isiru.

Ittra mibgħuta minn Transport Malta fejn kien suġġerit li fi Pjazza San Pawl
minflok mini roundabout isiru priority signs. Ġie deċiż li jsiru l-pjanti tal-Perit li
hemm bżonn.
Applikazzjonijiet
għall-permess tal-Kunsill Lokali

Deċiżjonijiet meħuda millKumitat Amministrattiv

RC Malta Club Power Boats
Għal wirja pubblika nhar il-31 ta’
Marzu 2012 fuq il-promenade ta’
Marsalforn.

Approvata.

Maria Homoki
Applikazzjonijiet għal meter taddawl temporanju għal bouncy
castle mill-1 ta’ Mejju sat-30 ta’
Settembru 2012 fil-Menqa.

Ma
kienx
oġġezzjonijiet.

hemm

Jason Axiaq
Applikazzjonijiet għal meter taddawl temporanju għal hawker
mill-1 ta’ April sal-31 ta’ Ottubru
2012 fi Triq il-Wied.

Ma
kienx
oġġezzjonijiet.

hemm

5. ILMENTI
KAM 01/2012 – Joseph Mifsud
Talab biex titnaddaf mit-terrapien (li ġarret ix-xita) it-Triq Daħlet ta’ Merżuq minn
naħa tar-Rabat. Iċ-Chairperson għandha tagħmel site visit.
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KAM 02/2012 – Joe Vella
Tingħata manutenzjoni lill-moll milll-Pierre’s Restaurant il-ġewwa.
iddeċieda li jgħaddi l-ilment lill-Public Works.

Il-Kumitat

KAM 03/2012 – Pulizija Għassa Marsalforn
Biex jinbidlu t-tabelli tal-Menqa (mimlija sadid). Il-Kumitat iddeċieda li jagħmel
sejħa pubblika għall-offerti għal provista u twaħħil ta’ tabelli f’ Marsalforn.

6. MATERJA OĦRA
Il-Kumitat iddeċieda li jagħmel sejħa għall-kwotazzjonijiet għal provista ta’ żebgħa
ta’ barra għal Marsalforn.

7. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fil-5.00 ta’ filgħaxija u l-Kumitat Amministrattiv aġġorna sine
die.

Maria Saliba
Chairperson

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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